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Abstract

The efficacy of hospital financial management is an
important issue of the government hospital particularly in
the revenue from Thai national health security office, in
addition to complete medical record and hospital information
management, the revenue claim process takes important
part. The efficacy of claim processing: valid, precise, and
quick proceeding in time will optimize the revenue gain, and
decrease the income loss from lagging and claim data error.
Since the application of information management
technology to support the revenue claim process has
a role in increasing the efficacy, making a computer
program naming Claim Bridge may reduce working time
and the complexity of the claim data processing
in the E-claim health insurance system. By research

and development method in Nongbualamphu provincial
hospital, we found Claim Bridge program actually helps to
decrease the revenue claim processing time and satisfy
the user in the action of its function with statistically
significant (p-value < 2.2e-16 and p-value = 0.007184).
However, this program still needs further improvements
to efficiently detect invalid data and well graphical
user interface design according to the user needs in the
future.
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การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกประกันสุขภาพด้วยโปรแกรม Claim Bridge
วรวิช พลเวียงธรรม, นายกิตติ หาญอาษา

โรงพยาบาลหนองบัวล�ำภู อ.เมือง จ.หนองบัวล�ำภู

บทคัดย่อ

การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังในโรงพยาบาลอย่าง
มีประสิทธิภาพนั้นมีความส�ำคัญ โดยเฉพาะการหารายได้
เข้าโรงพยาบาลรัฐในระบบประกันสุขภาพนัน้ นอกจากจะต้องมี
ข้อมูลเวชระเบียนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ดีแล้ว
กระบวนการเบิกค่าตอบแทนการรักษาจากระบบประกันสุขภาพ
ก็มคี วามส�ำคัญ กระบวนการเบิกค่าตอบแทนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ถูกต้อง แม่นย�ำ และด�ำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา
จะท�ำให้ได้รายรับอย่างเต็มที่ และลดการสูญเสียรายได้จากความ
ล่ า ช้ า และความผิด พลาดของข้อมูลโดยไม่จ�ำเป็น การน�ำ
เทคโนโลยี ด ้ า นการจั ด การข้ อ มู ล สารสนเทศมาช่ ว ยใน
กระบวนการมีบทบาทที่ส�ำคัญในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ดังกล่าว จึงได้จัดท�ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นโดยใช้ชื่อว่า
Claim Bridge โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยลดระยะเวลาท�ำงาน
และลดกระบวนการที่ซ�้ำซ้อน ของการจัดการข้อมูลส่งเบิก
ค่าตอบแทนการรักษาในระบบประกันสุขภาพ (E-claim) จาก

การศึกษาในลักษณะของการวิจยั และพัฒนาภายในโรงพยาบาล
หนองบัวล�ำภู พบว่า โปรแกรม Claim Bridge ช่วยในการลด
ระยะเวลาในการเบิกค่าตอบแทนรักษาได้จริงและท�ำให้ผใู้ ช้งาน
มี ค วามพึ ง พอใจจากการท� ำ งานอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
(p-value < 2.2e-16 และ p-value = 0.007184) แต่อย่างไร
ก็ตามโปรแกรมนี้ยังคงต้องมีการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถ
เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการตรวจจับข้อผิดพลาดของข้อมูล
และออกแบบลักษณะการติดต่อกับผู้ใช้งานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการต่อไปในอนาคต
ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ, โรงพยาบาล, การเงิน, โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
วั น ที่ รั บ ต้ น ฉบั บ 20 มี น าคม 2561; วั น ที่ ต อบรั บ 20
พฤษภาคม 2561

บทน�ำ

ด้วยโรงพยาบาลหนองบัวล�ำภูมีเป้าหมายในการแก้ปัญหาทาง
ด้านการเงิน ซึ่ง ณ ปัจจุบัน (มิ.ย. 2560) สถานะทางการเงิน
ของโรงพยาบาลมีแนวโน้มลดลง จากวิกฤติระดับ 1 เป็นวิกฤติ
ระดับ 4 ทางโรงพยาบาลจึงได้มกี ลยุทธ์ในการลดค่าใช้จา่ ยและ
เพิ่มรายได้ โดยรายได้หลักของโรงพยาบาลนั้นมาจากผู้ป่วยที่
ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวของ
ในการเคลมเงินอยู่สองแผนกคือ แผนกเวชระเบียน และ
ศูนย์เรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ โดยใช้ระบบ E-Claim
ซึ่งในแต่ละเดือนมีแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยในเฉลี่ยเดือนละ
1,600 ราย ในการบันทึกลงโปรแกรม E-Claim จะต้องรอให้
เจ้าหน้าที่เวชสถิติให้รหัสโรคและหัตถการ (ICD10 และ
ICD9) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์กอ่ นจึงจะสามารถบันทึกเข้าระบบ
เคลมได้ และประกอบกับแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยในจ�ำหน่าย
ผู้นิพนธ์ประสานงาน: วรวิช พลเวียงธรรม, โรงพยาบาล
หนองบัวล�ำภู 199 ม. 13 ถ. วศวงศ์ ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.หนองบัวล�ำภู 39000 (โทร.: +66-42-311-999; E-mail address:
amzthunder@ gmail.com)
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ออกมาไม่พร้อมกัน จึงท�ำให้แผนกเรียกเก็บต้องถ่ายโอน
ข้อมูลใหม่ซำ�้ ๆ อยูบ่ อ่ ยครัง้ และการโอนข้อมูลแต่ละครัง้ จะใช้
ระยะเวลามากน้อยขึน้ กับปริมาณของข้อมูลในวันทีต่ อ้ งการโอน
จึงท�ำให้เกิดความล่าช้าในทางปฏิบัติเมี่อน�ำข้อมูลดังกล่าวมา
บันทึกเข้าระบบ ซึ่งในปัจจุบันพบว่าปัญหาด้านกระบวนการ
จั ด การข้ อ มู ล เคลมที่ เ หลื่ อ มล�้ ำ ซ�้ ำ ซ้ อ นระหว่ า งสองแผนก
ยังไม่ได้รับการแก้ไขที่ดีพอ ท�ำให้โรงพยาบาลเสี่ยงต่อการ
สูญเสียรายได้จากการเคลมที่ขาดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
การเพิม่ ประสิทธิภาพในการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์
โดยมุ่งเน้นที่การลดความเหลื่อมล�้ำซ�้ำซ้อนในกระบวนการ
ดังกล่าวจึงมีบทบาทส�ำคัญ โดยมีวตั ถุประสงค์ทคี่ วามครบถ้วน
สมบูรณ์ ถูกต้อง และทันเวลา
ในการนี้ศูนย์เรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ และศูนย์
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้ร่วมกันคิดค้น
หาวีธีการ/กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วย
แก้ไขปัญหาดังกล่าว ช่วยลดขัน้ ตอนต่างๆ ทีไ่ ม่จำ� เป็น ส่งเสริม
ให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกสบาย รวดเร็ว และผู้ปฏิบัติ
งานมีความสุข

ปัจจุบนั พบว่าปั ญหาด้านกระบวนการจัดการข้อมูลเคลมที่เหลื่อมล้ า
ทาให้
ซ้ าซ้อนระหว่างสองแผนกยังไม่ได้รับการแก้ไขที่ดีพอ
โรงพยาบาลเสี่ ยงต่อการสูญเสี ยรายได้จากการเคลมที่ขาด
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มประสิ ทธิภาพในการเรี ยกเก็บ
ค่าบริ การทางการแพทย์โดยมุ่งเน้นที่การลดความเหลื่อมล้ าซ้ าซ้อน
ในกระบวนการดังกล่าวจึงมีบทบาทสาคัญ
โดยมีวตั ถุประสงค์ที่
เครื่อความครบถ้
งมือและวิวธนสมบู
ีการ รณ์ ถูกต้อง และทันเวลา

รหัสวินิจฉัยโรค (ICD10) หรื อรหัสหัตการ (ICD9) ว่างหรื อไม่
พร้อมทั้งทาการแก้ไขโดยการดึงข้อมูลดังกล่าวที่ปรับปรุ งล่าสุดจาก
ฐานข้อมูล HOSxP หลักมาทาการเปรี ยบเทียบความถูกต้องก่อน
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มาวางแผนการแก้ไข โดยโปรแกรม Claim Bridge จะท�ำการ
ตรวจสอบข้อมูล 16 แฟ้มก่อนส่งเบิกค่ารักษาว่ามีรหัสวินิจฉัย
โรค (ICD10) หรือรหัสหัตการ (ICD9) ว่างหรือไม่ พร้อมทั้ง
ท�ำการแก้ไขโดยการดึงข้อมูลดังกล่าวทีป่ รับปรุงล่าสุดจากฐาน
ข้อมูล HOSxP หลักมาท�ำการเปรียบเทียบความถูกต้อง
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คือ ผู้ใช้งานโปรแกรม E-claim จ�ำนวนทั้งหมด 5 คน ซึ่งมี
หน้าที่จัดการข้อมูลส่งเบิกค่าตอบแทนรักษาจากส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ข้อมูลทีใ่ ช้ศกี ษา ประกอบด้วย ข้อมูลระยะเวลาด�ำเนินการ
เบิกค่าตอบแทนการรักษาด้วยวิธีการดั้งเดิมก่อนใช้โปรแกรม
โดยเฉลี่ ย เปรี ย บเที ย บกั บ ระยะเวลาด� ำ เนิ น การเมื่ อ ใช้ ง าน
โปรแกรม Claim Bridge โดยเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานในด้านการท�ำงานของโปรแกรมและการออกแบบ
และข้อผิดพลาดของข้อมูลจากการท�ำงานของโปรแกรมกับ
เวชระเบียนจ�ำนวนทั้งหมด 660 ระเบียน จากข้อมูลที่ใช้
ในการพัฒนาโปรแกรม
สมมุติฐานการวิจัย
สมมุติฐานที่เกี่ยวกับระยะเวลาด�ำเนินการ
H0: ระยะเวลาเฉลี่ยในกระบวนการจัดท�ำและส่งข้อมูล
ก่อนใช้ไม่ต่างจากเมื่อใช้โปรแกรม Claim Bridge
H1: ระยะเวลาเฉลี่ยในกระบวนการจัดท�ำและส่งข้อมูล
ก่อนใช้ลดลงเมื่อใช้โปรแกรม Claim Bridge
สมมุติฐานที่เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจ
H0: ระดั บ ความพึ ง พอใจของกระบวนการจั ด ท� ำ และ
ส่งข้อมูลก่อนใช้ไม่ต่างจากเมื่อใช้โปรแกรม Claim Bridge
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สมมุติฐานที่เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจ
H0: ระดับความพึงพอใจของกระบวนการจัดทาและส่ งข้อมูลก่อน
Bridge
Pholwiangtham,
et al.
Bridge
ใช้ไClaim
ม่ต่างจากเมื
่อใช้Worrawit
โปรแกรม Claim
H1: ระดับความพึงพอใจในกระบวนการจัดทาและส่ งข้อมูลก่อน
ใช้เพิม่ ขึ้นเมื่อใช้โปรแกรม Claim Bridge
H1: ระดับความพึงพอใจในกระบวนการจัดท�ำและส่ง
สมมุ
านวนข้
ผิดพลาดของข้
ล
ข้อมูลตก่ิฐอานที
นใช้่เกีเ่ยพิวกั
่มขึบ้นจเมื
่อใช้โอปรแกรม
ClaimอมูBridge
H0: จานวนข้อมูลผิดพลาดจากกระบวนการจัดทาและส่งข้อมูล
ก่อนใช้ไสมมุ
ม่ต่างจากเมื
ปรแกรม
Claim
ติฐานที่อ่เใช้
กี่ยโวกั
บจ�ำนวนข้
อผิดBridge
พลาดของข้อมูล
จ�ำนวนข้
อมูลผิดพลาดจากกระบวนการจั
H1:H0:
จานวนข้
อผิดพลาดจากกระบวนการจั
ดทาและส่งดข้ท�อำมูและส่
ลก่อนง
อมูลก่่ออใช้นใช้
ไม่ต่างจากเมื
ใช้โปรแกรม Claim Bridge
ใช้ลข้ดลงเมื
โปรแกรม
Claim่อBridge
H1: จ�ำนวนข้อผิดพลาดจากกระบวนการจัดท�ำและส่ง
สถิติที่ใช้ศึกษา ใช้โปรแกรม R ในการคานวณโดยเลือกวิธี
ข้อมูลก่อนใช้ลดลงเมื่อใช้โปรแกรม Claim Bridge
Paired
t-test
ในการคานวณทางสถิติสาหรับข้อมูลระยะเวลา
ดาเนินการก่
อกวิธีำนวณโดยเลื
Chi-squared ใน
สถิตอทิ นและเมื
ใี่ ช้ศกึ ษา่อใช้ใช้โโปรแกรม
ปรแกรมและเลื
R ในการค�
อกวิธี
การคPaired
านวณค่t-test
าทางสถิ
ต
ิ
ส
าหรั
บ
ข้
อ
มู
ล
ระดั
บ
ความพึ
ง
พอใจ
และ
ในการค�ำนวณทางสถิติส�ำหรับข้อมูลระยะเวลา
ข้อผิด�ดำพลาดของข้
มูลจากการท
เนินการก่ออนและเมื
อ่ ใช้โางานของโปรแกรม
ปรแกรม และเลือกวิธี Chi-squared
ในการค�ำนวณค่าทางสถิติส�ำหรับข้อมูลระดับความพึงพอใจ
และข้อผิดพลาดของข้อมูลจากการท�ำงานของโปรแกรม

นการเบิก
ยเฉลี่ย

ปก
ปิ ด

ปก
ปิ ด

ผลการศึกษา

ารทางาน
ลจากการ
ระเบียน

อนใช้ไม่

ลก่อนใช้

อมูลก่อน

อมูลก่อน

อมูลก่อน

￼
￼

ปก
ปิ ด

ปก
ปิ ด

่ 3 รู ปลักษณ์ของโปรแกรม
ภาพที่ 3 รูปลัภาพประกอบที
กษณ์ของโปรแกรม

Claim

ส่งข้อมูล

ภาพประกอบที่ 2 แผนผังแสดงการทางานของโปรแกรม

ภาพที
่ 2 แผนผั่ ง2แสดงการท�
ำงานของโปรแกรม
ภาพประกอบที
แผนผังแสดงการท
างานของโปรแกรม
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จากการศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับระยะเวลาในการด�ำเนินการ
เบิ ก ค่ า รั ก ษาด้ ว ยวิ ธี ดั้ ง เดิ ม มี ค ่ า เฉลี่ ย ที่ 298.15 วิ น าที
(4:58 นาที) ส่วนระยะเวลาในการด�ำเนินการเบิกค่ารักษา
เมื่อใช้โปรแกรม Claim Bridge มีค่าเฉลี่ยที่ 199.31 วินาที
(1:59 นาที ) เมื่ อ น� ำ มาค� ำ นวณค่ า ทางสถิ ติ เ พื่ อ หาความ
แตกต่ า งด้ ว ยวิ ธี Paired t-test พบว่ า t = 57.955;
p-value < 2.2e-16; 95 % CI: 172.7845 - 184.9034
ในด้านระดับความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม Claim Bridge
พบว่า ประเด็นด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของโปรแกรม
มี สั ด ส่ ว นผู ้ ใ ช้ ง านที่ มี ค วามพึ ง พอใจคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 76
ส่วนผู้ใช้งานที่ไม่พึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 24 โดยประเด็นที่
ผูใ้ ช้ไม่พงึ พอใจคือ ความรวดเร็วในการตอบสนองของโปรแกรม
คิดเป็นร้อยละ 80 ของผู้ใช้งานทั้งหมด เมื่อน�ำมาค�ำนวณ
ค่าทางสถิติเพื่อหาความแตกต่างด้วยวิธี Chi-squared พบว่า
X-squared = 14.035, p-value = 0.007184 ส่วนในด้าน
การออกแบบ มีสัดส่วนผู้ใช้งานที่มีความพึงพอคิดเป็นร้อยละ
32 ส่วนผู้ใช้งานที่ไม่พึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 28 เมื่อน�ำมา
ค�ำนวณค่าทางสถิติเพื่อหาความแตกต่างด้วยวิธี Chi-squared
พบว่า X-squared = 0.53571, p-value = 0.765 ในด้าน
ข้อผิดพลาดของข้อมูลพบว่า จ�ำนวนข้อผิดพลาดมีทั้งหมด
12 ระเบียน ส่วนที่เกี่ยวกับผู้ใช้งานก่อนใช้โปรแกรมคิดเป็น
ร้อยละ 66.67% ส่วนที่เกี่ยวกับผู้ใช้งานเมื่อใช้โปรแกรม
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 33.33% เมื่ อ น� ำ มาค� ำ นวณค่ า ทางสถิ ติ
เพื่อหาความแตกต่างด้วยวิธี Chi-squared พบว่า X-squared
= 1.3333 และ p-value = 0.2482 นอกจากนี้ไม่พบว่ามี

Worrawit Pholwiangtham, et al. Claim Bridge

ข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับโปรแกรมเมื่อใช้งาน ส่วนข้อเสนอแนะ
จากผู้ใช้งานพบว่ามีความต้องการปรับปรุงในการท�ำงานของ
โปรแกรมให้ผใู้ ช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลรหัสวินจิ ฉัย (ICD10)
และรหัสหัตถการ (ICD9) ได้สะดวกขึน้ และสามารถส่งข้อมูล
เบิกค่าตอบแทนรักษาเข้าไปในฐานข้อมูล E-claim ได้โดยตรง

นินการเบิกค่า
นาที) ส่ วน
Claim
ม
ามาคานวณค่า
พบว่า t =
184.9034 ใน
Bridge พบว่า
มีสดั ส่วน
ใช้งานที่ไม่พึง
ใจคือ ความ
ะ 80 ของ
ความแตกต่าง

￼

p-value

นผูใ้ ช้งานที่มี
ใจคิดเป็ นร้อย
งด้วยวิธี Chi-

ue = 0.765

ดมีท้ งั หมด 12
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ตกต่างด้วยวิธี

ue = 0.2482

อใช้งาน ส่วน
ในการทางาน
ฉัย (ICD10)
ถส่งข้อมูลเบิก
ตรง

￼￼
￼
ภาพประกอบที่ 3 กราฟแสดงผลการศึกษาเกี่ยวกับระยะเวลาเฉลี่ย ระดับความพึง
ภาพที
่ 3 กราฟแสดงผลการศึกษาเกี่ยวกับระยะเวลาเฉลี่ย
พอใจด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ ระดับความพึงพอใจด้านการออกแบบ
ระดับความพึ
งพอใจด้
นประสิทธิภงานโปรแกรม
าพและประโยชน์
ระดับ
Claim Bridge
และจานวนข้
อมูลผิดาพลาดจากการใช้
ความพึงพอใจด้านการออกแบบ และจ�ำนวนข้อมูลผิดพลาด
จากการใช้งานโปรแกรม Claim Bridge

บทวิจารณ์

ในการศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนิน
การเบิกค่ารักษาจากส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ด้ ว ยโปรแกรม Claim Bridge นี้ มี เ ป้ า หมายเพื่ อ แก้ ไ ข
ปัญหาด้านกระบวนงานเบิกค่าตอบแทนรักษาในโรงพยาบาล
หนองบัวล�ำภูซงึ่ เป็นโรงพยาบาลทัว่ ไประดับ S ทีม่ ผี รู้ บั ผิดชอบ

จากทั้งสองแผนกท�ำงานร่วมกันคือ แผนกเวชระเบียนและ
แผนกเรียกเก็บค่ารักษา ซึ่งระบบเดิมมีกระบวนการท�ำงานที่
ซ�้ ำ ซ้ อ นและเหลื่ อ มล�้ ำ กั น เพื่ อ ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น
สมบูรณ์ที่สุด ก่อนน�ำส่งเบิกในแต่ละเดือน มีการใช้เอกสารที่
เป็นกระดาษซึ่งต้องรอคอยให้แผนกใดแผนกหนึ่งด�ำเนินการ
ในขัน้ ตอนทีแ่ ผนกนัน้ รับผิดชอบให้สำ� เร็จก่อน ซึง่ ส่วนใหญ่แล้ว
มักจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในกระบวนการเพียงรอบเดียว ท�ำให้
ต้องตรวจสอบข้อผิดพลาดในแฟ้มเทียบกับข้อมูลในเอกสาร
ซ�้ำกันหลายรอบจนกลายเป็นงานซ�้ำซ้อนและท�ำให้เสียเวลา
ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งจากการแข่งขันกันท�ำงานระหว่าง
ทัง้ สองแผนก เนือ่ งจากผูป้ ฏิบตั งิ านมักจะไม่ได้รบั ความสะดวก
ในการน�ำเอกสารที่ยังอยู่ในมือของอีกแผนกมาด�ำเนินการ
อนึ่งในปัจจุบันทางโรงพยาบาลมีนโยบายการใช้เวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งท�ำให้ข้อมูล16 แฟ้มส่วนใหญ่ค่อนข้างมีความ
สมบูรณ์ในระดับที่สามารถน�ำข้อมูลนั้นออกมาจัดการส่งเบิก
ค่ารักษาได้ง่ายขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่ามีปัญหาด้าน
ระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการค้ น หาเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ที่ ผิ ด พลาด
ไม่สมบูรณ์ในแต่ละระเบียน และก�ำหนดเวลาที่เหมาะสม
ในการน� ำ ข้ อ มู ล ออกคราวละมากๆ เนื่ อ งจากต้ อ งใช้ เ วลา
ประมวลผลนานในแต่ ล ะครั้ ง ซึ่ ง ถ้ า ไม่ เ หมาะสมอาจจะได้
ระเบียนที่ยังไม่สมบูรณ์ออกมาในปริมาณมากทางผู้พัฒนา
โปรแกรมได้ เ ล็ ง เห็ น โอกาส และใช้ วิ ธี ก ารทางโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มาแก้ปญ
ั หา โดยใช้ความรูใ้ นด้านการจัดการฐาน
ข้อมูล ร่วมกับน�ำข้อดีของโปรแกรม Visual Basic for
Application (VBA) บน Microsoft Access ซึ่งผู้ใช้งาน
คุน้ เคยและแพร่หลาย มาสร้างโปรแกรมทีช่ อื่ ว่า Claim Bridge
ซึ่งมีกระบวนการท�ำงานหลักโดยตรวจสอบเขตข้อมูลที่ยังว่าง
ในแต่ละระเบียน แล้วท�ำการสืบค้นหาระเบียนทีย่ งั มีเขตข้อมูล
ว่างนัน้ ซ�ำ้ จนกว่าระเบียนนัน้ จะมีขอ้ มูลครบถ้วนสมบูรณ์ ท�ำให้
สามารถก�ำจัดขั้นตอนในการตรวจสอบข้อมูลที่ซ�้ำซ้อนและ
ใช้เวลานานนี้ไปได้
การน�ำโปรแกรม Claim Bridge ไปใช้งานส่งผลดีต่อ
ประสิทธิภาพในการท�ำงานโดยรวม เนื่องจากโปรแกรมท�ำให้
ลดระยะเวลาท�ำงานได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value
< 2.2e-16) จึงสรุปได้ว่าสมมุติฐานรองที่เกี่ยวกับระยะเวลา
(H1) นั้นเป็นจริง ทั้งนี้อาจมาจากการออกแบบโปรแกรม
อย่างถูกต้อง โปรแกรม Claim Bridge ยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน
เกิดความพึงพอใจจากการใช้ประโยชน์ได้อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (p-value = 0.007184) จึงสรุปได้ว่าสมมุติฐานรอง
เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจ (H1) นั้นเป็นจริง และโปรแกรม
สามารถท�ำงานได้ดีโดยที่ยังไม่พบข้อมูลที่ผิดพลาดจากการ
ท�ำงานของโปรแกรม ข้อมูลผิดพลาดนั้นที่พบนั้นส่วนใหญ่
มาจากตัวผู้ใช้งานเอง ซึ่งไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
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(p-value = 0.2482) จึงสรุปได้ว่าสมมุติฐานหลักเกี่ยวกับ
จ�ำนวนข้อมูลผิดพลาด (H0) นัน้ เป็นจริง สาเหตุอาจเป็นเพราะ
จ� ำ นวนตั ว อย่ า งยั ง ไม่ เ พี ย งพอ โดยสาเหตุ ส ่ ว นใหญ่ ที่ พ บ
ได้แก่ การขาดรูค้ วามเข้าใจและความไม่ตระหนักของผูล้ งข้อมูล
ในเวชระเบียน และผู้ตรวจสอบข้อมูลมักจะมองข้ามระเบียน
ที่มีการเติมข้อมูลมาสมบูรณ์แล้วแต่บางทีอาจจะไม่มีความ
ถูกต้องก็เป็นไปได้ จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาความสามารถ
ในการตรวจจับข้อมูลผิดพลาดประเภทหลังนี้ในโอกาสต่อไป

บทวิจารณ์และสรุป

การน�ำโปรแกรม Claim Bridge มาใช้ในกระบวนการ
เบิกค่าตอบแทนรักษากับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการลดระยะเวลาและความ
ซ�้ำซ้อนของขั้นตอนการด�ำเนินการได้จริงอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ และยังท�ำให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจริง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ จึงมีความเป็นไปได้ในการน�ำมาใช้
งานจริงแทนการเบิกค่ารักษาแบบเดิมที่มีประสิทธิภาพต�่ำกว่า
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามเนื่ อ งจากการศึ ก ษานี้ เ ป็ น การศึ ก ษาด้ า น
ประสิทธิภาพในการส่งเบิกประกันสุขภาพที่ซึ่งจะสามารถ
อนุมานไปถึงรายรับที่จะมีเพิ่มขึ้นโดยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การส่งเบิกให้มีความถูกต้องรวดเร็วและทันเวลาจากการใช้
โปรแกรมนี้มาช่วยท�ำงาน เมื่อวิเคราะห์ในด้านการออกแบบ
การศึกษาในครั้งนี้พบว่ามีข้อจ�ำกัดในด้านการติดตามผลลัพธ์
ที่ยังไม่ครอบคลุมไปถึงการเฝ้าดูรายรับที่ได้มาจริงจากการ
ส่งเบิกโดยการใช้โปรแกรมนี้ช่วยท�ำงาน นอกจากนี้ยังพบว่า
มี ค วามเป็ น ไปได้ ที่ จ ะมี ตั ว แปรรบกวนจากปั จ จั ย อื่ น ๆ อี ก
ที่ส�ำคัญได้แก่ ปัจจัยด้านระยะเวลาของการไหลเวียนของ
เวชระเบียนเข้าสู่ระบบซึ่งความล่าช้าในการสรุปเวชระเบียน
จะมีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพกระบวนการส่งเบิก
ทั้งหมด และปัจจัยด้านความสมบูรณ์ของข้อมูลเวชระเบียน
ซึ่งขึ้นอยู่กับความถูกต้องครบถ้วนในการสรุปเวชระเบียนของ
แพทย์และพยาบาลผู้ท�ำการรักษาด้วย นอกจากนี้ยังมีปัจจัย
ด้านความหลากหลายสถานการณ์และความซับซ้อนของโรค
ที่แพทย์รับเข้ามารักษาในขณะที่ท�ำการศึกษาซึ่งไม่สามารถ
ควบคุมได้ อาจท�ำให้เปรียบเทียบผลลัพธ์ได้ยากและส่งผล
ให้ผลสรุปการศึกษาด้านประสิทธิภาพในการเพิ่มรายรับนั้น
ผิ ด พลาดได้ ดั ง นั้ น การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ จึ ง ยั ง ไม่ อ าจสรุ ป ได้
อย่างแท้จริงว่าประสิทธิภาพในการเบิกทีม่ คี วามรวดเร็วแม่นย�ำ
เพิ่มขึ้นจากการใช้งานโปรแกรมนี้จะสามารถช่วยเพิ่มรายรับ
ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ส�ำหรับแนวทางในการลดปัจจัยที่อาจจะรบกวนผลการ
ศึกษาในครัง้ ต่อไปนัน้ ขึน้ กับบริบทของโรงพยาบาลว่าสามารถ
จัดการได้มากน้อยเพียงใด โดยอาจน�ำมาตรการเฝ้าระวัง
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ติดตามเรื่องการสรุปเวชระเบียนล่าช้าซึ่งจะก�ำกับดูแลแพทย์
และพยาบาลผู้รับผิดชอบเวชระเบียนเพื่อมาใช้ควบคุมปัจจัย
ด้านความรวดเร็วของการไหลเวียนเวชระเบียน มาตรการตรวจ
สอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียนอย่างสม�่ำเสมอเพื่อมาใช้
ควบคุมปัจจัยด้านความสมบูรณ์ของเวชระเบียน และออกแบบ
การศึกษาอย่างรัดกุมยิ่งขึ้นโดยอาจก�ำหนดการเปรียบเทียบ
ผลลัพธ์ให้ครอบคลุมไปถึงข้อมูลรายรับและเลือกศึกษาอย่าง
เฉพาะเจาะจงเป็นรายโรคเพื่อใช้ควบคุมความแปรปรวนของ
ผลลัพธ์ด้านรายรับที่อาจเกิดจากความหลากหลายของการ
วินิจฉัยโรคภายในระยะเวลาที่ศึกษา
นอกจากนี้ โ ปรแกรมยั ง มี ข ้ อ ควรปรั บ ปรุ ง ในด้ า นการ
ออกแบบเพื่ อ ให้ ต อบสนองกั บ ความต้ อ งการของผู ้ ใ ช้ ง าน
และการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความเร็วในการด�ำเนินการ
สื บ ค้ น และประมวลผลโดยการทบทวนปรั บ ปรุ ง ชุ ด ค� ำ สั่ ง
โปรแกรม ร่ ว มกั บ การเพิ่ ม ความขี ด ความสามารถในการ
ตรวจจับระเบียนที่มีข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือมีความผิดพลาด
เกิดขึ้น และการพิจารณาเลือกสภาวะแวดล้อมในการท�ำงาน
ของโปรแกรมใหม่ในอนาคต
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